
TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI
VE  TOPLUMSAL CİNSİYET

EŞİTLİĞİNİN GELİŞMESİ İÇİN SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARININ VE ÇOK PAYDAŞLI 

ORTAKLIKLARIN GÜÇLENMESİ PROJESİ
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“Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok 
Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” projesi, kadın hakları örgütlerinin, kadınların liderlik ettiği sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) ve ilgili diğer STK'ların kapasitelerini geliştirmelerine destek olarak, kadının insan hakları 
ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin ulusal ve yerel düzeyde ilerletilmesindeki etkilerine katkıda bulunmayı 
hedeflemektedir. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi), uygulama ortakları, öğrenme paydaşları 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunucuları olarak sivil toplum ile iş birlikleri geliştirmeyi ve sivil toplumun 
kapasite geliştirme imkanlarına ve kaynaklarına erişimini artırmayı hedeflemektedir.

Proje Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum ve Medya Programı kapsamında finanse edilmektedir. Bu çerçevede BM Kadın Birimi; ağ 
kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme, veri ve kanıt temelli savunuculuk ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve 
akademik kuruluşlarla ortaklıklarının güçlenmesi alanlarında kadın STK’larını, kadınların liderlik ettiği STK’ları ve ilgili diğer STK’ları teknik 
destek ve hibeler aracılığıyla destekleyecektir. BM Kadın Birimi, COVID-19 küresel salgınının kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız 
sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurarak karşılaşılan zorlukların ele alınmasına öncelik verecektir.

3 yıl (1 Nisan 2021 - 31 Mart 2024)Proje Süresi: 

Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 2021-2025 
arasındaki BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği 
Çerçevesine Katkı:

Sonuç 1.2 - 2025’e kadar kadınlar ve kız çocuklarının 
kaynaklara, fırsatlara ve haklara daha iyi ve eşit erişime sahip 
olması, şiddet ve ayrımcılıktan uzak bir yaşam sürmesi.

BM Kadın Birimi Küresel Stratejik Planı 2022-2025: 

Sonuç 1 – Küresel Normatif Çerçeve ve Toplumsal Cinsiyete 
Duyarlı Yasalar, Politikalar ve Kurumlar;

Sonuç 5 – Kadınların Sesi, Liderliği ve Eylemliliği

Sonuç 6 – Toplumsal Cinsiyete Dayalı İstatistiğin ve Cinsiyete 
Göre Ayrıştırılmış Veri ve Bilginin Üretimi, Analizi ve Kullanımı

4,455,957.25 AvroProje Bütçesi: 

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir
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BM Kadın Birimi, STK’ların programlarını ve kanıta dayalı savunuculuk faaliyetlerini desteklemek üzere toplumsal 
cinsiyete duyarlı araştırma ve veriye erişimleri ve bu alanlardaki uzmanlıklarını artıracaktır.

Kırsalda yaşayan kadınların öncelikleri ve ihtiyaçları, yürütülecek kapsamlı bir araştırma çerçevesinde incelenecektir. Hak 
temelli bir yaklaşımla uygulanacak araştırma, kırsalda yaşayan kadınların haklardan, kaynaklardan ve hizmetlerden eşit 
şekilde yararlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi süreçleri ile bu alandaki savunuculuk faaliyetlerini destekleyecektir.

Teknik alanlarda (örn. toplumsal cinsiyete duyarlı veri analizi, toplumsal cinsiyet analizi ve veri okuryazarlığı) 
gerçekleştirilecek kapasite geliştirme programları ile STK'ların kanıta dayalı savunuculuk faaliyetleri desteklenecektir.

Toplumsal cinsiyet veri ve istatistiklerinin toplanması, analizi ve kullanılması amacıyla medya çalışanları ile üniversite 
öğrencilerinin becerileri artırılacaktır.

2. SONUÇ:

1. SONUÇ:

Gençler ve kırılgan konumdakiler başta olmak üzere farklı grupları temsil eden toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularının 
bilgi paylaşımı, ağ ve ortaklık kurma ve yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde savunuculuk faaliyetleri 
fırsatlarının artması sağlanacaktır.

Akademik bir kurum ile ortaklaşa kurulacak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Akademisi” ile, toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadının güçlenmesi alanlarında nitelikli eğitim materyalleri geliştirilecek ve eğitimler arz edilecektir.

Bu konuları akademik, mesleki veya özel yaşamlarına dahil etmeyi amaçlayan çeşitli hedef gruplarına (medya 
profesyonelleri, özel sektör, öğrenciler, genç kadın ve erkekler, sivil toplum temsilcileri vb.) eğitim imkanı sunulacaktır.

Sivil toplum aktivistleri ile kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularının dahil olduğu platform, ağ ve 
topluluklara, ortak çalışma alanları, gündem ve koalisyonlar oluşturmak amacıyla, ihtiyaç ve taleplerine istinaden teknik 
ve mali destek tahsis edilecektir (teknik destek, etkinlik organizasyonu, seyahat, tercüme, yayım ve diğer hizmetler).

Hükümet kuruluşları ve STK'lar arasındaki diyalogu güçlendirmek üzere istişare platform ve raporlarının hazırlanması, 
ortak toplantılar düzenlenmesi gibi konularda teknik ve lojistik destek sağlanacaktır. Bu destek kapsamında Kadının 
Statüsü Komisyonu, Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi'nin Dönemsel Ülke Raporu, Sürdürüle-
bilir Kalkınma Amaçları Yüksek Düzeyli Siyasi Forum, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu ve ilgili yerel ve ulusal eylem planları 
gibi hükümetlerarası, ulusal ve yerel süreçler, platformlar ve çerçevelere odaklanılacaktır.

BM Kadın Birimi, nesiller boyu toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir diyalog ortamının oluşturulması amacıyla farklı 
nesillere mensup kadınları, erkekleri, oğlan ve kız çocuklarını bir araya getiren bilgi ve deneyim paylaşımı platform-
larının oluşturulmasına ve var olanların desteklenmesine yardımcı olacak, bu konularda forum ve istişarelerin düzen-
lenmesini kolaylaştıracaktır.

STK’ların toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı ulusal, bölgesel ve uluslararası platformlarda, inisiyatiflerde, konferans ve 
etkinliklerde temsil edilmeleri ve bunlara katılımı için lojistik ve teknik destek sağlanacaktır.

3. SONUÇ:

Her yıl bir araya gelecek Yönlendirme Komitesi, projenin uygulanması, hedeflere ulaşılması ve genel olarak projede verimliliğin, 
etkinliğin ve bütüncüllüğün sağlanması için üst düzeyde stratejik kılavuzluk sağlayacaktır. Ayrıca, BM Kadın Biriminin uygulama ortağı 
STK'lar, ilgili kamu kurumları akademisyenlerin ve diğer ilgililerin katılımıyla yılda iki kez toplanacak bir Danışma Kurulu oluşturulacaktır. 
Danışma Kurulu bilgi, uzmanlık ve deneyimlerini paylaşarak proje uygulamasına katkıda bulunacaktır. Danışma Kurulu, farklı gruplar 
arasında çok paydaşlı iletişimin kolaylaştırılması, hükümet ile STK’lar arasındaki diyalogun güçlendirilmesi ve karşılıklı bilgi ve deneyim 
paylaşımında bulunulması bakımından önemli bir görev üstlenecektir. Yönlendirme Komitesinin ve Danışma Kurulunun sekretaryasını 
ve başkanlığını BM Kadın Birimi yürütecektir.

PROJENİN YÖNETİŞİMİ:

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin sonlandırılması, kadınların adalete ve insan hakları mekanizmalarına
erişiminin artırılması ve kadınların ekonomik açıdan güçlenmesi alanlarında kadınlar ve kız çocuklarının haklarını 
ilerletmek üzere STK'ların kapasitelerinin ve kaynaklara erişiminin artırılması.

Kurumsal kapasite ve sistemlerini geliştirmek üzere yaklaşık 30 STK'ya “küçük hibe desteği” (azami 30.000 ABD Doları
değerinde) tahsis edilecektir.

Küçük hibe desteğinden faydalanacak STK’ların, geniş kapsamlı ağ kurma, diyalog ve dayanışma platformlarına ve
etkinliklerine katılımları desteklenecektir.

Küçük ölçekli hibeler, başvurulara yönelik açık bir çağrı neticesinde tahsis edilecektir.

COVID-19 salgını ile derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin giderilmesi amacıyla üç tematik alanda ulusal ve
yerel düzeyde ortak projeler yürütülecektir. Söz konusu projeler, bir proje teklif çağrısı neticesinde seçilecek STK'lar
ile iş birliği dahilinde gerçekleştirilecektir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı iklim eylemi ile afet riskini azaltmanın toplumsal cinsiyet boyutu alanlarında kapasite
geliştirme programları uygulanacaktır.

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI:
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